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Aprofundando... 
 

 

APROFUNDANDO O ESTUDO SOBRE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 

_________________________________________________________________________________________ 

Caros acadêmicos. Esta matéria, brilhantemente organizada pelo site Atualidades do Direito, 

é um excelente meio para aprofundar o entendimento acerca do Estupro de Vulnerável. 

Notem que os itens 14 e seguintes tratam da última decisão do STJ acerca do assunto. 

1.Para STJ presunção de violência em estupro contra menor de 14 anos é relativa        - 

Atualidades do Direito; 

2.Para STJ presunção de violência em estupro contra menor de 14 anos é relativa – Adel el 

Tasse; 

3.Estupro de vulneráveis: eliminando as controvérsias – Ilana Martins 

4. Estupro. Adolescente de 12 anos. Presunção relativa da violência. Críticas ao populismo 

penal – Luiz Flávio Gomes; 

5.CPI sobre violência contra a mulher divulga nota de repúdio à decisão do STJ    - 

Atualidades do Direito; 

6. Estupro de vulnerável: absolvição do agente – Eudes Quintino de Oliveira Junior; 

7. Relativização da presunção de vulnerabilidade no estupro de vulnerável – João Paulo 

Orsini Martinelli; 

8. A relativização da presunção de violência nos crimes sexuais – Eudes Quintino de Oliveira 

Junior; 

9. Crimes Sexuais: presunção relativa – Daniel Ribeiro Vaz; 

10. Distinção entre violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável – João Paulo 

Orsini Martinelli; 

11. Posse Sexual Mediante Fraude X Estupro – Eudes Quintino de Oliveira Junior; 

12. O que se entende por vulnerabilidade nos crimes contra a dignidade sexual? – Luiz Flávio 

Gomes; 

http://atualidadesdodireito.com.br/blog/2012/04/05/para-stj-presuncao-de-violencia-em-estupro-contra-menor-de-14-anos-e-relativa/
http://atualidadesdodireito.com.br/adeleltasse/2012/03/27/para-stj-presuncao-de-violencia-em-estupro-contra-menor-de-14-anos-e-relativa/
http://atualidadesdodireito.com.br/ilanamartins/2012/03/30/estupro-de-vulneraveis-eliminando-as-controversias/
http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2012/04/09/estupro-adolescente-de-12-anos-presuncao-relativa-da-violencia-criticas-ao-populismo-penal/
http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2012/04/09/estupro-adolescente-de-12-anos-presuncao-relativa-da-violencia-criticas-ao-populismo-penal/
http://atualidadesdodireito.com.br/blog/2012/03/30/cpi-sobre-violencia-contra-a-mulher-divulga-nota-de-repudio-a-decisao-do-stj/
http://atualidadesdodireito.com.br/eudesquintino/2012/04/02/estupro-de-vulneravel-absolvicao-do-agente/
http://atualidadesdodireito.com.br/joaopaulomartinelli/2012/01/02/relativizacao-da-presuncao-de-vulnerabilidade-no-estupro-de-vulneravel/
http://atualidadesdodireito.com.br/eudesquintino/2012/01/11/a-relativizacao-da-presuncao-de-violencia-nos-crimes-sexuais/
http://atualidadesdodireito.com.br/danielvaz/2012/04/11/crimes-sexuais-presuncao-relativa/
http://atualidadesdodireito.com.br/joaopaulomartinelli/2011/12/02/distincao-entre-violacao-sexual-mediante-fraude-e-estupro-de-vulneravel/
http://atualidadesdodireito.com.br/eudesquintino/2011/11/22/posse-sexual-mediante-fraude-x-estupro/
http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2012/05/03/o-que-se-entende-por-vulnerabilidade-nos-crimes-contra-a-dignidade-sexual/


13. Estupro. Menor de 14 anos. Proibição absoluta de relacionamento sexual, segundo o STF 

– Luiz Flávio Gomes; 

14.STJ restabelece caráter absoluto da presunção de violência em estupro de menor  -

Atualidades do Direito; 

15. STJ derruba absolvição de estuprador de 3 adolescentes - Luiz Flávio Gomes; 

16. STJ derruba absolvição do estuprador das 3 meninas de 12 anos - Luiz Flávio Gomes. 

Veja quem opinou 

  

Luiz Flávio Gomes 

Estupro. Adolescente de 12 anos. Presunção relativa da violência. Críticas ao 

populismo penal 

  

Eudes Quintino de Oliveira Junior 

Estupro de vulnerável: absolvição do agente 

  

João Paulo Orsini Martinelli 

Relativização da presunção de vulnerabilidade no estupro de vulnerável 

  

Eudes Quintino de Oliveira Junior 

A relativização da presunção de violência nos crimes sexuais. 

  

Daniel Ribeiro Vaz 

Crimes Sexuais: presunção relativa. 

http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2011/09/01/estupro-menor-de-14-anos-proibicao-absoluta-de-relacionamento-sexual-segundo-o-stf/
http://atualidadesdodireito.com.br/blog/2012/08/09/stj-restabelece-carater-absoluto-da-presuncao-de-violencia-em-estupro-de-menor/
http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2012/08/09/stj-derruba-absolvicao-de-estuprador-de-3-adolescentes/
http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2012/08/09/stj-derruba-absolvicao-do-estuprador-das-3-meninas-de-12-anos/
http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2012/04/09/estupro-adolescente-de-12-anos-presuncao-relativa-da-violencia-criticas-ao-populismo-penal/
http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2012/04/09/estupro-adolescente-de-12-anos-presuncao-relativa-da-violencia-criticas-ao-populismo-penal/
http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2012/04/09/estupro-adolescente-de-12-anos-presuncao-relativa-da-violencia-criticas-ao-populismo-penal/
http://atualidadesdodireito.com.br/eudesquintino/2012/04/02/estupro-de-vulneravel-absolvicao-do-agente/
http://atualidadesdodireito.com.br/eudesquintino/2012/04/02/estupro-de-vulneravel-absolvicao-do-agente/
http://atualidadesdodireito.com.br/joaopaulomartinelli/2012/01/02/relativizacao-da-presuncao-de-vulnerabilidade-no-estupro-de-vulneravel/
http://atualidadesdodireito.com.br/joaopaulomartinelli/2012/01/02/relativizacao-da-presuncao-de-vulnerabilidade-no-estupro-de-vulneravel/
http://atualidadesdodireito.com.br/eudesquintino/2012/01/11/a-relativizacao-da-presuncao-de-violencia-nos-crimes-sexuais/
http://atualidadesdodireito.com.br/eudesquintino/2012/01/11/a-relativizacao-da-presuncao-de-violencia-nos-crimes-sexuais/
http://atualidadesdodireito.com.br/danielvaz/2012/04/11/crimes-sexuais-presuncao-relativa/
http://atualidadesdodireito.com.br/danielvaz/2012/04/11/crimes-sexuais-presuncao-relativa/
http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2012/04/09/estupro-adolescente-de-12-anos-presuncao-relativa-da-violencia-criticas-ao-populismo-penal/
http://atualidadesdodireito.com.br/eudesquintino/2012/04/02/estupro-de-vulneravel-absolvicao-do-agente/
http://atualidadesdodireito.com.br/joaopaulomartinelli/2012/01/02/relativizacao-da-presuncao-de-vulnerabilidade-no-estupro-de-vulneravel/
http://atualidadesdodireito.com.br/eudesquintino/2012/01/11/a-relativizacao-da-presuncao-de-violencia-nos-crimes-sexuais/
http://atualidadesdodireito.com.br/danielvaz/2012/04/11/crimes-sexuais-presuncao-relativa/


  

João Paulo Orsini Martinelli 

Distinção entre violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável  

  

Eudes Quintino de Oliveira Junior 

Posse Sexual Mediante Fraude X Estupro 

  

Luiz Flávio Gomes 

O que se entende por vulnerabilidade nos crimes contra a dignidade sexual? 

  

Luiz Flávio Gomes 

Estupro. Menor de 14 anos. Proibição absoluta de relacionamento sexual, segundo o 

STF 

 

 

http://atualidadesdodireito.com.br/joaopaulomartinelli/2011/12/02/distincao-entre-violacao-sexual-mediante-fraude-e-estupro-de-vulneravel/
http://atualidadesdodireito.com.br/joaopaulomartinelli/2011/12/02/distincao-entre-violacao-sexual-mediante-fraude-e-estupro-de-vulneravel/
http://atualidadesdodireito.com.br/eudesquintino/2011/11/22/posse-sexual-mediante-fraude-x-estupro/
http://atualidadesdodireito.com.br/eudesquintino/2011/11/22/posse-sexual-mediante-fraude-x-estupro/
http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2012/05/03/o-que-se-entende-por-vulnerabilidade-nos-crimes-contra-a-dignidade-sexual/
http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2012/05/03/o-que-se-entende-por-vulnerabilidade-nos-crimes-contra-a-dignidade-sexual/
http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2011/09/01/estupro-menor-de-14-anos-proibicao-absoluta-de-relacionamento-sexual-segundo-o-stf/
http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2011/09/01/estupro-menor-de-14-anos-proibicao-absoluta-de-relacionamento-sexual-segundo-o-stf/
http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2011/09/01/estupro-menor-de-14-anos-proibicao-absoluta-de-relacionamento-sexual-segundo-o-stf/
http://atualidadesdodireito.com.br/joaopaulomartinelli/2011/12/02/distincao-entre-violacao-sexual-mediante-fraude-e-estupro-de-vulneravel/
http://atualidadesdodireito.com.br/eudesquintino/2011/11/22/posse-sexual-mediante-fraude-x-estupro/
http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2012/05/03/o-que-se-entende-por-vulnerabilidade-nos-crimes-contra-a-dignidade-sexual/
http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2011/09/01/estupro-menor-de-14-anos-proibicao-absoluta-de-relacionamento-sexual-segundo-o-stf/

